
Grundkursus i Samskabelse 
 

Samskabelse – bring nye løsninger på bordet 
Hvorfor det er vigtigt, og hvordan du gør i praksis  

 
 
 

• Sådan bringer du samskabelse i spil inden for natur og fritid,  social-, sundheds- og kulturområdet. 

• Bliv skarp på de nye mulighederne, der åbner sig op, når alle aktører er aktive medskabere. 

• Få styr på samskabelse som begreb og på hvordan du veksler det til praksis, når du søsætter projek-

terne. 

• Bliv god til at involvere andre aktører, så I sammen spotter nye muligheder. 
  



Grundkursus i Samskabelse 
 
Samskabelse og samarbejde er ikke to sider af den 
samme mønt – det er to forskellige valutaer 
Samskabelse er en spændende samarbejdsform. Du brin-

ger viden, ressourcer og kompetencer til bordet fra bor-

gerne, det offentlige, foreninger og/eller virksomheder. På 

kurset får du greb om samskabelse, hvor ligeværdig for-

handling og fælles ejerskab er et fast afsæt for nye løsnin-

ger på kendte udfordringer. Derudover får du viden og 

værktøjer til at bringe samskabelse fra dialogen om hvad 

det er, til hvordan du går i gang. 

 

Samskabelse er en kontinuerlig proces – ikke blot en 
begyndelse, midte og slutning 
Har du til opgave at bygge bro mellem det offentlige og 

civilsamfundet – uanset hvilken side af bordet du sidder 

ved – er kurset for dig. På kurset bliver du hjemmevant 

med at drive skabelsesprocesser, der sætter rammen for et 

stort frirum til kreativitet og innovation blandt de involve-

rede parter. Samskabelse er en arbejdsform, hvor du altid 

kan finde nye og spændende muligheder. Derfor for du 

gode redskaber til opstart, gennemførelse og videreudvik-

ling af samskabelser. På den måde gør kurset dig klar til at 

gå i gang. 

 

 
Program:  
Samskabelse – hvad er det og hvorfor er det vigtigt  

• Få greb om samskabelse i Danmark, hvorfor den er opstået og 

især hvor og hvordan den giver mening.  

• Bliv klar på mulighederne med samskabelser, når det offentlige 

bringer sine ressourcer til bordet sammen med andre aktører. 

• Sådan bruger du samskabelse som svaret på komplekse pro-

blemstillinger, så løsningen involvere flere fagligheder og per-

spektiver. 

 
Samskabelse er andet og mere end blot et samarbejde  

• Sådan bliver du skarp på, hvordan samskabelse adskiller sig fra 

andre former for samarbejde, når du lærer, hvordan det orga-

niseres.	  
• Sådan håndterer du forhandlinger af magt mellem aktører, så 

du sikrer ligeværdighed og merværdi til fælles bedste. 

• Bliv klædt på til at tackle hvordan samskabelse skaber foran-

dringer på flere niveauer: I rammerne for indsatser, organise-

ring af indsatser og i samspillet mellem professionelle, frivillige 

og borgere. 

 

Samskabelse i praksis – sådan griber du det an 
• Få praksisredskaber og værktøjer til dit  arbejde med samska-

belse, så du undgår faldgruberne. 

• Få den færdige køreplan for hvordan du involverer andre aktø-

rer, afstemmer alles interesse og får udviklet et fælles mål for 

arbejdet  

• Lær, hvordan du bruger fælles værdier som afsæt for at nå de 

fælles mål.  


